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(প্রথম কিকি) 

 

বাোর োমননর েবুজ লনন সছাটাছুটি িরকছনলা ওরা দুই ভাই সবান [১]। মনন হনে সেন ছড়াননা কছটাননা মুনতা। 

 

‘বাচ্চারা একিনি আনো’ আদুনর গলায় ভাইনবাননি ডািনলন কমকহরগুল তারেুন। ওনির মা। 

এি সিৌনড় মানয়র িানছ এনলা ওরা। কমকহরগুনলর হানত পকরকিত সেই ছকবটা সিখনত সপনয় কনষ্পাপ পকবত্র েরল হাকেনত ভনর সগনলা ওনির 

দুজননর মুখ। 

 
ছকবটা ২০১৫ োনলর। বাচ্চানির জনের ঠিি পরপরই সতালা। 

‘এটা আকম’ কননজর লযািাগযািা ছকবর কিনি তাকিনয় আননে কিৎিার িনর উঠনলা কতন বছনরর মসয়জ। হাকের সিানট আনগই স ািলা িাাঁ ত 

সবর হনয় কগনয়নছ। 

‘আর এটা আকম, একলনা’ মাথার দুইপানে কেনের মনতা ঝুাঁ টি বাাঁ ধা মনয়নজর জমজ সবান একলনা খুকেনত হাততাকল কিনলা। 

‘ছকবর তৃতীয় বাচ্চাটা সি’? 

 

বাচ্চানির কিছুটা কবভ্রান্ত মনন হনলা। মানয়র হাত ধনর ঝুনল পড়নলা মনয়জ। ‘মা বনলা, আমানির পানের এই বাচ্চাটা সি? 

 

ওনির মা কমকহরগুল িুপ িনর থানিন। িীর্ঘশ্বাে সিনপ োন্ত িরনলন বাচ্চানির, ‘ বড় হও, সোনা, বড় হও। তারপর সতামানির বলনবা, ও 

সি’! 

 

২৯ বছনরর কমকহরগুল তারেুন, মনয়জ আর একলনার িাছ সথনি আড়াল িনর সরনখনছন ছকবর এই তৃতীয় কেশুটির পকরিয়, এখন সে সিাথায় 

… কিন্তু ইউ এে িননেনের কহয়াকরিং রুনম েবাইনি িাাঁ কিনয়নছন হাকরনয় োওয়া েন্তাননর িাকহনী শুকননয়…। [২] 

 

আমার নাম কমকহরগুল তারেুন। বয়ে ২৯। উইরু্র। সছরছনন (Cherchen ) আমার জে। িায়নার পকিমাঞ্চনল উইরু্রনির আবােভূকম োর 

অক কেয়াল নাম পূবঘ তুকিঘ স্থান উইরু্র অনটাননানমাে করজন’ এর এিটা েহর সছরনছন। অনননি এনি িারিানও বনল থানি। ১২ বছর বয়নে 

আমানি গুয়ািংনঝৌনত (Guangzhou) পাঠিনয় সিয়া হনলা আমানি হাইসু্কনল পড়ানোনা িরার জনয। িীন েরিার এিটা প্রিল্প 

কননয়কছনলা- ‘পূবঘ তুকিঘ স্থান ক্লােরুম পকলকে’, উইরু্র বাচ্চানির িায়না প্রপানরর সু্কল গুনলানত পড়াননার। এই প্রিনল্পর খপ্পনড় পনড়ই অল্প 

বয়নে বাবা মা ভাইনবান সছনড় আমানি দূনর িনল আেনত হনলা। শুধু আকম এিা না, আমার মনতা হাজার হাজার উইরু্র সছনলনমনয়নির 

বাবা মার আির সথনি বকঞ্চত হনয় িায়না প্রপানরর হান িাইকনজ দ্বারা পকরিাকলত কেক্ষাপ্রকতষ্ঠানগুনলানত পড়নত হনতা। 

 

আমানির ভাষা, েিংসৃ্ককত, জীবন োপননর পদ্ধকত েবকিছু হাননির সিনয় আলািা। কিন্তু িী িরার, আমানিরনি বাধয িরা হনতা হাননির সু্কনল 

পড়নত। আমানির েিংসৃ্ককত, িৃকি, আমানির ইেলাম েব ছুনড় স নল েহণ িনর কননত হনতা হান িাইকনজনির েিংসৃ্ককত। ওনির মনতা িনর 

িলনত হনতা,সখনত হনতা, িথা বলনত হনতা। েরিার িাইনতা আমরা সেন আমানির কননজস্ব েিংসৃ্ককত, ভাষা, ধমঘ ভুনল োই কিরতনর। 

কননজনির েব ভুনল কমনল কমনে এিািার হনয় োয় হাননির োনথ। 

 

আমার সক্ষনত্র হনলা উলনটাটা। ওরা েনতানবেী আমানিরনি হাননির িাবঘন িকপ বানানত িাইনতা, আকম তনতানবকে িনর অনুভব িরতাম 

আমরা িখননাই হাননির মনতা না, আমরা ওনির িাইনত আলািা। কননজর পকরিয়নি আনরা েত িনর আাঁিনড় ধরতাম। সিবলমাত্র উইরু্র 

হবার িারনণ পনি পনি ববষময , বযাে কবদ্রূনপর কেিার হতাম। েমি অণু পরমাণুনত সগাঁনথ সেনতা - আমরা ওনির মনতা না, আমরা 

আলািা, আমরা আলািা, আলািা! 



 
সু্কল সেনষ সগলাম গুয়ািংনঝৌ ইউকনভাকেঘটিনত। ইনিাননাকমিে কননয় পড়নত। সেটাও সেষ িরলাম। তারপর িাজ কনলাম এিটা প্রাইনভট 

 ানমঘ। ওরা আরবনির োনথ বযবো িরনতা। আজে োধ কছনলা সিনের বাইনর সিাথাও ইিংনরকজ কননয় পড়ানোনা িরার। কমেনর, কিটিে 

ইউকনভাকেঘটিনত পড়ার েুনোগ পাবার পর তাই আর দু’বার ভাবলাম না। ২০১১, কডনেম্বনরর ১০ তাকরনখ উড়াল কিলাম কমেনরর উনেনেয। 

তখননা জানতাম না, কমেনরই অনপক্ষা িনর আনছ আমার স্বনের পুরুষ! 

 

২০১৫ োনলর মানিঘ  মা হলাম আকম। দুনটা সছনল আর এিটা সমনয়! এিই েিংনগ কতনকতনটা বাচ্চা হনলা আমার! ট্রিপনলট বাচ্চা! জেেূনত্রই 

কমেনরর নাগকরিত্ব সপনয় সগনলা ওরা। এিা হানত পড়ানোনা, স্বামী েিংোর, কতন কতনটা বাচ্চা োমলানত কগনয় আমার প্রাণ োয়োয় অবস্থা! 

বাচ্চানির ঝানমলায় তযাত কবরত হনয় ভাবলাম বাকড় োই। বাবা মার োহােয সনই। এিকিন বাকড় োবার কবমানন উঠলাম। ভুলটা িরলাম 

এখাননই। িীননর মাটিনত পা সিবার োনথ োনথই শুরু হনয় সগনলা ঝানমলা। 

মহা ঝানমলা! 

 

উরুমকি এয়ারনপানটঘ  কবমান লযান্ড িরার পরপরই আমানি কর্নর স লনলা বডঘ ার সপট্রল গানডঘ র েিেযরা। দুই-কতন মাে বয়েী বাচ্চানির 

কছকননয় কননলা আমার িাছ সথনি। তারপর আমানি কননয় সগনলা ইন্টানরানগেন রুনম।র্ন্টার পর র্ন্টা ধনর িলনলা িনঠার কজজ্ঞাোবাি। পুকলে 

বারবার কজজ্ঞাো িরনলা- কমেনর িার িার োনথ সিখা িনরনছন আপকন? িী কননয় িথা বনলনছন ওনির োনথ’। জবাব শুনন হয়নতা মন 

ভরনলানা ওনির। হাতপা কপনছনমাড়া িনর বাাঁ ধল আমার, তারপর িানলা িাপনড় সেনি কিনলা আমার মুখ, মাথা, সিাখ। আমার সোনামাকনি 

িকলজানির েনে আমার আর সিখা হনলানা। আমার বুি সথনি বাচ্চানির সিাথায় সিনড় কননয় সগনলা পুকলে! 

 

কতনমাে পনর িীন িতৃঘ পক্ষ আমানি সডনি কননয় বলনলা- সতামানি জাকমনন মুকত সিওয়া হনয়নছ। সতামার বাচ্চারা অেুস্থ। েনতাকিন না ওরা 

েুস্থ হয় তনতাকিন সতামার জাকমন। োবধান পালাননার সিিা িরনবনা, সতামার ওপর আমানির ২৪ র্ন্টা নজরিাকর থািনব’! 

পােনপাটঘ , আইনডকন্টকন্ট িাডঘ , সেলন ান কিছুই স রত কিনলানা ওরা আমানি। 

 
েব হারাননার সবিনা কননয় ছুনট সগলাম হােপাতানল। আমার বড়নছনল আইকেইউ সত ভকতঘ । গ্লােনডানরর এ পাে সথনি সিখলাম আমার 

সোনামাকনি নল, তার, েন্ত্রপাকতর জঞ্জানল শুনয় আনছ। কনথর। এনতাকিন পর সিখলাম ওনি, এিটু ছুাঁ নয় সিখার েুনোগও সপলাম না। 

ডাতাররা সেকিননর মনতা বাকড় পাঠিনয় কিনলা আমানি। বলনলা আগামীিাল আবার আেনবন, এখন বাোয় োন, কবশ্রাম কনন। 

 
পরকিন আবার হােপাতানল সগলাম। এবার সছনলনি সিানল কননত কিনলা ডাতাররা। কতন মাে পর সছনলনি সিানল কনলাম প্রথমবানরর মনতা। 

আইকেইউনত থািনত হনবনা ওনি আর। ধীর পানয় সছনলনি সিানল কননয় সবর হনয় আেলাম আকম। বাকড় সেনত হনব দ্রুত, বাবা মানি 

জানানত হনব। োমনন অননি িাজ। 

িবর কিনত হনব আমার সছনলনি… 

 

সছনলর িবনর ঝুপ ঝুপ িনর মাটি স লকছনলা সলািজন, আর ধীনর ধীনর এিটু এিটু িনর অদৃেয হনয় োকেনলা ও আমার সিানখর োমনন। 

বাাঁ িানত পারলাম না আকম আমার সছনলনি- এই অপরাধনবাধ, এই সোি িীভানব বনয় সবড়ানবা োরাজীবন? 

বাচ্চারা কিছু সখনত িাইনতানা। গলায় টিউব কিনয় ওনির খাওয়াননা হনতা। আমার িানছ েখন কছনলা তখন এমন সিাননা েমেযাই কছনলানা। 

বড় সছনল সতা মারাই সগনলা, বািী দুজনও এই কতনমানে অননি অেুখ বাাঁ কধনয় স নলনছ। পনরর িনয়িটা মাে িাটনলা ওনির কননয় 

ডাতানরর িানছ সিৌড়ানিৌকড় িনর। আমার সমনয়টার সিানখ অপানরেন পেঘন্ত িরা লাগনলা। এখননা ওনির কননয় মানঝ মানঝই হােপাতানল 

সেনত হয়। সিান না সিান অেুখ সলনগই আনছ ওনির। 

 

বাচ্চানির কননয় সে কমেনর স রত োনবা তার সিাননা উপায় কছনলানা। আনগই বনলকছ আমার েব িাগজপত্র, প্রোেন জব্দ িনর সরনখনছ। 

আইকড িাডঘ  স রত সপলাম, কিন্তু িানডঘ  এিটা িানলা িাগ পনড় সগনলা। সেখাননই োই হােপাতাল,  ানমঘকে এমনকি বাে, েবজায়গার 



কেকিউকরটি কেনেনম িাডঘ  আটনি সেনতা। পুকলে আেনতা, েব কিছু সিি িনর তারপর আমানি সেনত কিনতা। 

প্রনতযিটা ধাপ স লার আনগ পুকলনের কক্লয়ানরন্স লাগনতা। 

 

২০১৭ এর একপ্রনল পুকলনের হঠাৎ িনর মনন হনলা, আনর কমকহরগুল তারেুন কমেনর িী িরকছনলা তার েদুত্তর সতা আমরা পাইকন। োও তুনল 

কননয় এনো ওনি আবার। বাবার বাকড় সথনি ধনর কননয় সগনলা ওরা আমানি িননেনেেন িযানে। 

িারকিন িাররাত ধনর এিই প্রশ্ন িনর সগনলা ওরা- কমেনর আকম িী িরকছলাম। এই পুনরাটা েময় এি স াটা রু্মুনত কিনলানা আমানি। 

েমানন িলনলা মারনধার, মাথা িাকমনয় কিনলা। কতনমাে বেী িনর রাখনলা তারপর তুনল কিল মানকেি হােপাতানলর ডাতারনির হানত। এই 

কতনমানের বেী জীবনন মানকেি ভারোময হাকরনয় স নলকছলাম আকম। মূছঘ া সেতাম এিটু পর পর। বাবা সিিা তিকবর িনর হােপাতাল সথনি 

বাোয় কননয় সগনলা আমানি। কননজনির মনতা িনর ডাতার সিকখনয় কিকিৎো িরানলা। আকম স্বাভাকবি হলাম আবার! 

 

২০১৮ এর জানুয়ারীনত আবার পুকলনের মনন পড়নলা আমার িথা। সেই কিরনিনা পুনরাননা িায়িায় হানত পানয় হযান্ডিা  পকরনয়, িানলা 

িাপনড় মাথা, মুখ সিাখ সবাঁনধ কননয় সগনলা ওরা আমানি। এবার হােপাতানল। জামািাপড় েব কছনড় স লনলা আমার। এনিবানর নগ্ন িনর 

িাাঁ ড় িকরনয় কিনলা ভয়াল িেঘন িকেউটার কনয়কন্ত্রত এি সমকেননর কননি। দুজন পুরুষ এবিং এিজন মকহলা ডাতার আমার েরীনরর েবকিছু 

খুাঁটিনয় খুাঁটিনয় পরীক্ষা িরনলা। আকম তখননা নগ্ন। পরীক্ষা সেনষ নীল রনের ইউকন মঘ পকরনয় সিওয়া হনলা আমানি। ইউকন নমঘর ওপর 

ছাপ্পড় মারা- ৫৪! 

 

এিজন অক োর িাপা স্বনর মনন িকরনয় কিনলা আমানি- এই সপাষাি, শুধু ভয়িংির অপরাধীনির সিয়া হয়। োনির োমনন পথ সিবল 

দুনটা-  াাঁ কের িকড়নত ঝুনল মৃতুয অথবা িারাগানরর অন্ধিানর কতনল কতনল পনি মরা। ইউকন নমঘ এই সে ‘৫৪’ সলখা, এর অথঘ িী জাননা? 

এর মানন হনলা- ‘আকম মৃত’ 

 

সেইল_নম্বর_২১০  
 

(কদ্বতীয় কিকি) 

 
ভনয় হাত পা জনম সগনলা আমার। িপানল তাহনল এটাই কছনলা। িযানে পনি মরা। বাইনরর আনলা বাতাে আর িখননা িী আকম সিখনত 

পানবা? একলনা আর মনয়জনি িী আনরিবার বুনি জকড়নয় ধনর রু্মুনত পারনবা?  

 

টানা কতনকিন কতনরাত ধনর িলনলা কজজ্ঞাোবাি। আকম সিন কমের কগনয়কছলাম, আকম িানি িানি কিকন, আকম সিান অগঘানাইনজেননর হনয় 

িাজ িকর… সেই গৎবাাঁ ধা প্রশ্ন। আকম কমেনর কছলাম, দুই এিটা কবনিেী ভাষা জাকন, তাই িীন েরিার আমানি গুপ্তির কহনেনব  াাঁ োননার 

ধাো িরনছ। প্রিন্ড মারনলা ওরা আমানি। পুকডিং এর মনতা সছাপ সছাপ রনত ভনর সগনলা র্নর সমনঝ। দুইবার অজানা অষুধ সখনত কিনলা 

আমানি পুকলে। মুনখ এনিবানর আেুল েুকিনয় কনকিত হনয় কননলা আকম আেনলই টযাবনলট সখনয়কছ। টযাবনলটগুনলা খাবার পর মাথা সিমন 

জাকন এনলানমনলা হনয় সগনলা। েরীর পুনরা সছনড় কিনলা, রানজযর রু্ম নামনলা দুনিানখ!  

 
কজজ্ঞাোবাি সেনষ আমানি কননয় োওয়া হল আন্ডারোউন্ড এি সেনল। সিাননা জানালা সনই সেনলর। প্রনবেপথ ভারী সমাটা সলাহার িরজা 

কিনয় আটিাননা। িকেউটানর পােওয়াডঘ  কিনলই সিবল এই িরজা সখালা েম্ভব। কেকলিং এ জায়গায় জায়গায় কছদ্র িরা, বাতাে প্রনবনের 

এিমাত্র পথ এগুনলা। রুনম সিান টয়নলট, িনমাড কিছুই সনই। এি সিাণায় এিটা বালকত রাখা, বযে। টয়নলট টিেুয বা পাকনর সিাননা কিহ্ন 

সনই আনেপানে। সিাননা আড়ালও সনই। পাকনর সিাননা বযবস্থা সনই। এই সেনল এমন মানুষও আনছ োরা ১ বছর ধনর সগােল িরনত 

পানরকন। রুনমর সভতনর িারটা কেকেিযানমরা লাগাননা। রুনমর প্রনতযিটা নড়ািড়া, এমনকি প্রিৃকতর ডানি োড়া সিয়ার দৃেযও িযানমরায় ধরা 

পনড়। পুনরা রুনম সিবল এিটা লাইট। এ লাইট িখননা বন্ধ হয়না।  

 



প্রথম রানতর দুকবঘষহ অকভজ্ঞতা এখননা তাড়া িনর সবড়ায় আমানি। আমার হাত এবিং পানয় সেিল বাাঁ ধা। সিাননামনত শুনয় আকছ আনরা 

অননি অেহায় সমনয়নির োনথ। লম্বা এিটা সেিল কিনয় আমানির প্রনতযিনি প্রনতযনির োনথ সবাঁনধ সরনখনছ িযাে িতৃঘ পক্ষ! 

 

আমার সিাষটা আেনল িী? সিাননা অকভনোগ ছাড়া সিন আমানি এভানব বেী িনর সরনখনছ ওরা? িী অপরাধ আকম িনরকছ োর িারনণ 

এনতাটা অমানকবি, এনতাটা কনিঘ য় বযবহার িরা হনে আমার োনথ? প্রাইনভকে বজায় সরনখ টয়নলট িরার অকধিারও আমার িাছ সথনি 

সিনড় সনয়া হনয়নছ। ওরা সিননা আমানি সগােল িরার পাকন কিনেনা? ওরা সিননা আমানি সপটপুনর সখনত পেঘন্ত কিনেনা? আমার 

অপরাধটা িী? আমার োনথর এই মানুষগুনলার অপরাধ িী? সিন আমানির োনথ পশুর মনতা আিরণ িরা হনে?  

 
সভার পাাঁ িটায় তারস্বনর অযালামঘ বাজনতা। েনে েনে উনঠ িম্বল ভাজ িরনত হনতা আমানির। িানরা িম্বল ভাজ িরা গাডঘ নির পছে না 

হনল োকি সিওয়া হনতা পুনরা সেনলর েবাইনি। েবিটা িম্বল কননয় সেনতা, আমানির বাধয িরনতা কেনমনন্টর সমনঝনত রু্মুনত।  

 

েিানলর নািায় জুটনতা োমানয এিটু ভাত আর দুনোি পাকন। বযাে, এই! এই খাবারটুকু পেঘন্ত পেঘন্ত িকমউকনে পাটিঘ র প্রেিংো িনর েবাই 

কমনল গান গাওয়ার আনগ স্পেঘ িরনত পারতাম না। । িাইকননজ সলাগান কিনত হনতা আমানির- িীর্ঘজীবী সহাি সপ্রকেনডন্ট কে কজনকপিং ! োরা 

অনুতপ্ত হনয়নছ তানির জনয িয়া আর কবনরাকধতািারীনির জনয িনঠার োকি! 

 
িযাে িতৃঘ পক্ষ মনন হয় ভাবনলা আমার োকি িম হনয় োনে। সস্পোল ট্রিটনমনন্টর বযবস্থা িরনলা তাই আমার জনয। ইনলকিি সিয়ানর 

(িযানে এটানি টাইগার সিয়ার বলা হয়) বোননার জনয টিঘ ার রুনম কননয় সগনলা এিকিন। পুনরা রুনম আেবাব পত্র বলনত এিটা সিয়ার। 

মাথার ওপর ঝুলনছ এিটা সেডওয়ালা লাইট। সিয়ানল থনর থনর োজাননা িামড়ার সবল্ট, িাবুি। আমানি সিয়ানর বোননা হনলা। তারপর 

এিটা েুইি িাপনলা এিজন অক োর। কক্লি িনর এিটা েব্দ হবার েনে েনে কবদুযতগকতনত হাত পা েত ভানব আটনি সগনলা সিয়ানরর 

োনথ। এিজন এনে সহলনমনটর মনতা কিছু এিটা গকলনয় কিনলা আমার মাথায়। তারপর শুরু হনলা ইনলিট্রিি েি। প্রনতযিবার ওরা েুইি 

িাপকছল আর আমার পুনরা েরীর তীক্ষ্ণ বযাথায় নীল হনয় োকেনলা। মনন হকেনলা আমার প্রনতযিটা অণু পরমানুনত কবষাত েূি েুকিনয় 

কিনয়নছ সিউ।  

 

এই িি েহয িরার সিনয় মনর োওয়া অননি েহজ। ওনির িানছ িাকুকত কমনকত িরলাম- িয়া িনর আমানি সমনর স নলা, আমার ওপর 

এিটু িয়া িনরা, আমানি সমনর স নলা’। 

আমার িাকুকত কমনকত শুনন শুনয়ানরর মনতা সর্াত সর্াত িনর সহনে উঠনলা ওরা। এনি ওপনরর োনথ প্রকতনোকগতা িনর ওরা সনািংরা 

সনািংরা িথা বলকছল। ‘সিাষ স্বীিার ির, সতার অপরাধ স্বীিার ির…’ এিটু পর পর িিঘ ে গলায় বলকছনলা এি অক োর। সিাষ িরনল না 

আকম স্বীিার িরনবা। কবনিনে থািার েময় স্বামী, েিংোর, পড়ানোনা এগুনলা কননয়ই সতা িাটনতা আমার অিপ্রহর। কনতান্তই ছানপাষা জীবন 

কছনলা আমার!  

 

োরীকরি কনেঘাতননর োনথ োনথ িযাে অনথাকরটি শুরু িরনলা মনিাকিি অতযািার। কনজঘ লা কমনথয বলনলা েবাই কমনল-জাকনে, সতার মা 

মারা সগনছ? আর সতার বাবানি সে োবতজীবন িারািণ্ড সিয়া হনয়নছ? সতার সছনল মনয়জ হােপাতানল ভকতঘ  কছনলা। িনয়িকিন আনগ 

সেও পটল তুনলনছ। অন্ধ হনয় সগনছ সতার সমনয়, ওর সিাখ আর িখননা ঠিি হনবনা। সতার সমনয়নি সিখার এখন আর সিউ সনই। রািায় 

রািায় রু্নর কভক্ষা িনর সে। সতার পকরবানরর েবাই সেষ’!  

 

কিন্তা িরুন, এিজন মা, এিজন সমনয় িীভানব এই খবরগুনলা হজম িরনব? পৃকথবীর েমি অপরাধনবাধ, েূণযতা, করততায় সছনয় সগনলা 

আমার মন। মনন হনলা পুনরা পকরবানরর জনয আকম এিরাে িি ছাড়া আর কিছুই না। আমানি সমনর স নলা, কিজ আমানি সমনর স নলা- 

িাাঁ িনত িাাঁ িনত সিানখর জল শুকিনয় সগনলা আমার। মুনখ স না উঠা শুরু হনলা, জ্ঞান হাকরনয় স ললাম আকম। জ্ঞান হারাননার আনগ 

শুনলাম এিজন অক োর কিকবনয় কিকবনয় বলনছ, ‘তুই এিজন উইরু্র! আর এটাই েবনিনয় বড় অপরাধ!’  

 



২১০ নম্বর সেনল আকম েখন োই তখন সেখানন ৪০ জন মকহলা বেী কছনলা। এনির বনয়ে ১৭ সথনি ৬২ বছনরর মনধয। প্রনতযিকিন সেনল 

নতুন নতুন বেী আেনতা। আবার অনননি িনল সেনতা। োওয়া আো িনলা েবেময়। কতনমাে পসর েখন মুকত সপলাম তখন বকেনীনির 

েিংখযা িাাঁ ড়ায় ৬৮ সত। এনির আকম আনগ সথনি কিনতাম। অনননিই কছনলন আমানির প্রকতনবেী, আমার এিজন কেক্ষনির কপকচ্চ এিটা 

সমনয়ও সেখানন কছনলা। অকধিািংে বকেনীই কছনলন উচ্চকেকক্ষত িমঘজীবী। কেক্ষি, ডাতার ইতযাকি। আমানির সেনল এিজন ডাতার কছনলন 

কেকন ইিংলযান্ড সথনি কডকে কননয় এনেকছনলন। বেী হবার আনগ আকম ওর িাছ সথনি সবে িনয়িবার কিকিৎোও কননয়কছলাম।  

 
এিরানত আমানির সেনলর এিজন মারা সগনলা। জীবননর িঠিনতম রাত কছনলা সেটা। প্রনতযিটা রাত আেনতা এনিিটা দুুঃস্বে কননয়। 

রানতর নীরবতা ছারখার িনর কিনয় পুরুষ বেীনির সেল সথনি সভনে আেনতা মারনধানরর েব্দ, কখকি সখউর, বেীনির অমানকষি কিৎিার। 

েহয িরার মনতানা। মনন হনতা েমি েৃকিনি সিউ সবাধহয় জবাই িরনছ, রগ িাটার র্ড়্র্ড় েব্দ হনে। আহত বা মৃত বেীনির েরীর 

সমনঝনত র্নষ র্নষ সটনন কননয় োওয়া হনতা, রানতর নীরবতায় েনতাগুন েকতোলী হনয় বাতানে ছকড়নয় পড়নতা সেিনলর েব্দ। এই 

বেীনির মনধয হয়নতা আমানির িানরা বাবা বা ভাই রনয়নছ- এই কিন্তা কহিংস্র জন্তুর মনতা হামনল পড়নতা আমানির ওপর। কবষাত নখর 

কিনয় কছনড় ছুবনড় স লনতা আমানির!  

 

সেইল_নম্বর_২১০ 

(সেষ কিকি) 

 
আমানির ২১০ নম্বর সেনল কছনলা ৬৮ জন। কতনমানে ৯ জন মারা সগনলা। েকি আমানির এই সছাট্ট সেইনল মাত্র ৩ মানেই ৯ জন মারা োয় 

তাহনল কিন্তা িনরন পুনরা পূবঘ তুকিঘ িানন প্রকতকিন িনতা বেী মারা োয়!  

 

৬২ বছনরর এি বৃদ্ধা কছনলন নাম গুলকনো। হানতর ওপর সিাননা কনয়ন্ত্রণ কছনলানা উনার, হাত িাাঁ পত েবেময়। োরা েরীর জুনড়  ুেকুকড় 

সবর হনয়কছনলা। কিছু সখনত পারনতন না। মারাত্মি অেুস্থ হনয় পনড়কছনলন। িযানের ডাতানররা পরীক্ষা কনরীক্ষা িনর করনপাটঘ  কিনলা- 

গুলকনো এিিম েুস্থ! রকেিতা মনন হনত পানর, কিন্তু এছাড়া ডাতারনির কিছু িরারও সনই। সিাননা ডাতার েকি করনপাটঘ  সিয় সে অমুি 

বেী অেুস্থ, তাহনলই িযাে িতৃঘ পনক্ষর েনেনহর তাকলিায় নাম উনঠ োনব তার- লাল িাকলনত সলখা হনব, ‘এই ডাতার বেীনির প্রকত 

েহানুভূকতেীল’! এি রানত িকমউকনে পাটিঘ র প্রেিংো িনর িাইকননজ কলখা বইনয়র কিছু লাইন মুখস্থ বলনত না পারায় িরম অপমান িরা 

হনলা ৬২ বছনরর বৃদ্ধা গুলকনোনি। অনঝানর অশ্রু কবেজঘ ন কিনলন বৃদ্ধা। অশ্রু রু্ম পাড়ানলা এি েময় তানি। পুনরা রাত তাাঁ র সিাননা োড়া 

েব্দ পাওয়া সগলনা। প্রকতরানতর মনতা সে রানত নাি ডািনলন না। েিানল অযালামঘ বাজার পরও রু্ম সথনি উঠকছনলন না। আমরা গুলকনোর 

েরীর ঝাাঁ কিনয় রু্ম ভাোননার সিিা িরলাম। উনার েরীনর হাত কিনয়ই িমনি উঠলাম। বরন র মনতা ঠাণ্ডা েরীর।  

রু্নমর মনধযই অননিক্ষণ আনগই মারা সগনছন বুনড়া মানুষটা!  

 
গুলকনোর মনতাই এি রানত হুট িনর মারা সগনলা পানতমহান। ২৩ বছনরর এই সমনয়টা রু্নর এনেনছ সোনির েবিয়টি দ্বীপ সথনি। মানি 

হাকরনয়নছ অননি আনগই। বাবা, ভাই, স্বামী েবাইনিই িাইকনজ পুকলে পাঠিনয়নছ িননেনেেন িযানে। এনির েবার অপরাধ ২০১৪ োনল 

তারা এি কবনয়র িাওয়াত সখনত কগনয়কছনলা। ইেলামী অনুোেন অনুোয়ী কবনয় হকেনলা। িানজই গান বাজনা, নাি গান, মি পান এেব 

কিছুই কছনলানা। এটাই কছনলা তানির অপরাধ! এই ‘ভয়ঙ্কর’ অপরানধর িারনণ ওনির েবাইনি ধনর পাঠিনয় সিয়া হনয়নছ িননেনেেন 

িযানে। সেই কবনয়র িাওয়াত সখনত োওয়া েবাইনি, ৪০০ জন সলািনিই খুাঁনজ খুাঁনজ সবর িনরনছ পুকলে, তারপর পাঠিনয়নছ 

িননেনেেন িযানে। এিজননিও ছাড় সিয়কন। 

 
পানতমহাননি েখন পুকলে ধনর কননয় আনে তখন তাাঁ র বাচ্চারা লুকিনয় কছনলা বাকড়র সপছননর উনঠানন। বাচ্চানির িথা মনন িনর মাথাকনিু 

িনর িাাঁ িত সে। বুি-খাকল িরা িীর্ঘশ্বানে গুনমাট হনয় সেনতা ৪৩০ স্কয়ার ক নটর সেইলটা।অনিনা এিধরনণর কপল সখনত বাধয িরা 

হনয়কছনলা আমানির। কপনলর প্রভানবই সবাধহয় পানতমহাননর কিকডিং শুরু হয় এিকিন। এি মাে ধনর কিকডিং হনত থানি তাাঁ র। এই পুনরা 



এিটা মাে িযাে িতৃঘ পক্ষ সিাননা ধরনণর কিকিৎো িনরকন। এিরানত পালা িনর িাাঁ কড়নয় থািার েময় (সেইনল জায়গা অতযন্ত িম কছনলা। 

েব বেী এিেনে রু্মুনত পারনতানা। পালাক্রনম রু্মুনত হনতা। এিিল রু্মুনতা বািী িল তখন িাাঁ কড়নয় থািনতা) িাাঁ টাগানছর মনতা ঝুপ িনর 

মাটিনত পনড় সগল সে হঠাৎ। শ্বাে প্রশ্বাে বন্ধ হনয় সগল েনে েনেই। ছুনট আনে মাস্ক পরা সবে িনয়িজন সলাি। পা ধনর সটনন কননয় োয় 

ওনি। তারপর পানতমহাননর আর সিান খবর আমরা সিউ জাকননা। 

 

এনতা কবভীকষিা, এনতা অতযািার েনয় িখননা ২১০ নম্বর সেল সথনি বাইনরর পৃকথবীনত পা স লনত পারনবা, তা িখননা স্বনেও ভাকবকন। 

কিন্তু জগনত মানঝ মানঝ অনলৌকিি র্টনা র্নট। কতন মাে িযানে থািার পর মুকত সপলাম সেই জাহান্নাম সথনি। মুকতর মাত্র ২ র্ণ্টা আনগ 

ওরা আমানি এিটা ইননজিেন কিনলা। মননর মনধয সিন জাকন কুডাি ডািকছনলা। মনন হকেনলা এই ইননজিেননই আমার মৃতুয সলখা। 

সেনিন্ড, কমকনট গণনা িনর মৃতুযর অনপক্ষা িরকছলাম। কিন্তু মরলাম না। প্রিণ্ড অবাি হলাম। কবস্ময় আনরা বাড়নলা েখন িযাে িতৃঘ পক্ষ 

আমার হানত এিটা িাগজ ধকরনয় কিনয় বলনলা ভানলা িনর পনড় েই িনরা এখানন। পড়লাম, েই িরলাম, েপথ িরলাম। েবকিছু কভকডও 

িনর রাখনলা ওরা। িাগনজ সলখা কছনলা-  

 

‘আকম িীননর এিজন নাগকরি এবিং আকম িীননি ভানলাবাকে। িীনন আকম সবনড় উনঠকছ। আকম িখননাই এমন কিছু িরনবানা োনত িীননর 

ক্ষকত হয়। পুকলে আমানি এিবানরর জনযও কজজ্ঞাোবাি িনরকন, মারনধার িরা বা িযানে বেী িনর রাখা সতা বহু দূনরর িথা’। 

 

পুকলে আমানি বারবার োাঁ োনলা, ‘সতার বাচ্চানির কমেনর সরনখই তুই আবার িীনন ক নর আেকব। িখননা ভুনল োে না সতার বাবা মা, 

ভাইনবান আত্মীয় স্বজন আমানির িয়ায় সবাঁনি আনছ’।  

 

২০১৮ এর একপ্রনলর ৫ তাকরনখ, প্রায় কতন মাে পর েূনেঘর আনলা সিখলাম আকম। বাচ্চা দুনটানি বুনি কননয় আির িরনত পারলাম। বাবা মা 

িাউনি সিাথাও খুাঁনজ সপলাম না। কিন্তু পুকলনের ভনয় এ কননয় টুাঁ েব্দটিও িরনত পারলামনা। িযাে সথনি সবর হবার কতনকিন পর 

বাচ্চানির কননয় সবইকজিং সগলাম। সেখান সথনি সিনন িনর কমেনর োবার ইো। কিন্তু সবইকজনে আটিা পনড় সগলাম ২০ কিননর জনয। কতন 

কতন বার আমার ফ্লাইট িযানন্সল িনর কিনলা কবমানবেনরর ওরা। আমার িী িাগজ জাকন নাই…! অবনেনষ িার নম্বর বার কবমানন উঠনত 

পারলাম। একপ্রনলর ২৮ তাকরনখ িায়নরা নামলাম দু বাচ্চা আর এি বুি িি কননয়! িী িরনবা, সিাথায় োব কিছুই বুঝনত পারকছলাম না।  

 

আমার বাবা মা,ভাইনবান খুব েম্ভবত িনসেনেেন িযানে বেী, আকম েকি িীন স রত না োই তাহনল ওনির সমনর স লনব। আর আকম 

েকি ক নর োই তাহনল আমানি আবার ছুনড় স লনব িননেনেেন িযানে। বাবা মা ভাইনবাননি সে িননেনেেন িযাে সথনি মুকত 

সিনব তার সিাননা গযারাকন্ট সনই। বরিং েতভাগ েম্ভাবনা আনছ আমানির েবাইনি এিোনথ িযানে সমনর স লনব। িানজই কেদ্ধান্ত কনলাম 

আর ক রনবানা িীন। সে িারনণ আজ আমার বড় সছনল মৃত, গুলকনো, পানতমহানরা আজ িবনর, সে িারনণ আমার বাবা মা’রা কননখাাঁ জ, 

োনির িারনণ জীবন আমার িানছ অথঘহীন, তানির কবরুনদ্ধ েমি েকত কননয় েুদ্ধ িরব। আর সেননা সিাননাকিন িানরা োনথ এমন না হয়। 

িানরা সিানখ এনতাটা জল সেননা না ঝনর! িানরা সেননা পাকড় কিনত না হয় খুন রাো এই পথ!  

 
িননেনেেননর িযানের কবভীকষিা এখননা আমানি তাড়া িনর সবড়ায়। এখননা দুুঃস্বে সিনখ রু্নমর সর্ানর আাঁতনি উঠি আকম। নরনির 

সেই কিনরানতর সৃ্মকত কিছুনতই ভুলনত পাকরনা। আমার জীবন আজও আটিা পনড় আনছ ৪৩০ স্কয়ার  ুনটর ২১০ নম্বর সেইনল!  

 
আমার বাচ্চারাও ভানলা সনই। োরীকরি মানকেি েব কিি সথনিই ক্ষকতেি হনয়নছ ওরা। সছাট্ট মননর ওপর সিনপ বনেনছ আতঙ্ক। িরজায় 

সিউ নি িরনলই ওরা ভনয় কেউনর ওনঠ। আবার আমার িাছ সথনি কবকেন্ন হবার ভনয় অকস্থর হনয় থানি ওরা।  

 

আমার গানয়র ক্ষত এখননা শুনিায়-কন। েরীর বনয় কননয় িনলনছ িযানের মারনধানরর কিহ্ন। এখানন সেখানন ছকড়নয় কছটিনয় আনছ অেিংখয 

িাটা িাগ । েরীনরর ক্ষনতা এিকিন শুনিানব, কিন্তু মননর ক্ষত কি শুনিানব সিাননাকিন? সেিনল বাাঁ ধা থািনত থািনত স্থায়ী বযথার উৎনে 

পকরণত হনয়নছ সগাড়াকল আর হানতর িবকজ। ডান িাননর ওপর পুকলে প্রিণ্ড সজানর সমনরকছনলা, ও িানন এখন আর শুননত পাইনা। খুব 



সবেী আনলা বা আাঁধার সিানটাই েইনত পাকরনা আকম। পুকলে োইনরন শুননলই আততায়ীর মনতা িযানের দুুঃেহ সৃ্মকতগুনলা কর্নর ধনর 

আমানি। হৃিকপণ্ড পাগলা সর্াড়ার গকতনত রত পাে িরনত থানি, শ্বাে প্রশ্বাে আটনি আনে, মনন হয় িমবন্ধ হনয় মারা োনবা। মননি 

প্রনবাধ সিই, আকম এখন কনরাপি, কিন্তু মন মানননা। ভয় হয় এিরানত ভারী বুটজুনতার েব্দ তুনল ওরা আবার আেনব। ওরা আেনব অনমার্ 

কনয়কতর মনতা। িরজা সভনে র্নর েুনি আমানি ধনর কননয় োনব িননেনেেন িযানে । অথবা সমনর স লনব।  

 

িীন সথনি বহুদূনর পাকলনয় আেনলও, িীন েরিানরর নাগানলর বাকহনর সেনত পাকরকন আকম। িনয়ি েপ্তাহ আনগ এিিল িাইকনজ কপছু 

কননয়কছনলা আমার। গাকড়নত ওঠার পনরও আমার কপছ ছাড়নলানা। অননিদূর পেঘন্ত অনুেরণ িরনলা।  

 

িীন েরিার আমার ভাইনি িাপ কিনয় আমার িানছ বাতঘ া পাঠিনয়নছ। এিকিন আমার সমাবাইনল সে ভনয়েনমইল পাঠানলা- আপু, িীভানব 

তুই এমনটা িরনত পারকল? সিমন সমনয় তুই? বাবা মার প্রকত এিটুকু ভানলাবাোও সনই সতার? আমার ভনয়ে সমইল পাওয়া মাত্রই িীন 

দূতাবানে োকব তুই। সরকডও কি একেয়ার োনথ ইন্টাকভঘ উনয় িীন েরিানরর কবরুনদ্ধ ো ো বনলকছে, েব ক করনয় কনকব। বলকব, তুই িীননি 

ভানলাবাকেে। বলকব, আনমকরিার উইরু্র অগঘানাইনজেন সতানি ভয়ভীকত সিকখনয়, িাপ কিনয় িযানের কনেঘাতননর বযাপানর মনগড়া িথা 

বকলনয়নছ। েব অস্বীিার িরকব তুই। না হনল আপু তুই সেখাননই লুিাে না সিননা, িীন েরিার সতানি খুাঁনজ সবর িরনবই’। 

 

এই হনলা আমার িাকহনী। আকম সেৌভাগযবান, িননেনেেন িযাে সথনি সবাঁনি ক নরকছ। িননেনেেন িযানে বেী লক্ষ লক্ষ উইরু্র, 

িাজাখ মুেকলনমর ভাগয আমার মনতা ভানলানা। নরনির সিারনগাড়ায় বনে মৃতুযপ্রহর গুননছ ওরা। 

িীন েরিার খুব স্পিভানব আমানি সমনেজ কিনয়নছ- িযানের বযাপানর িথা বলা মানন আমার বাবা মা, ভাইনবাননর মৃতুয! 

েরীনরর েমি সিানষ সিানষ আেন্ন হনয় োওয়া অপরাধ-সবানধর কবরুনদ্ধ প্রকতকনয়ত লড়াই িরনত হয় আমানি। আমার িারনণই তানির 

এই িরুণ পকরণকত। কিন্তু আকম কবশ্বাে িকর, পকরবানরর গকণ্ডর েীমা ছাকড়নয় মহৎ এি িাকয়ত্ব পালন িরার েময় এখন আমার। কবশ্ববােীনি 

আমার েতযটা জানানত হনব, সেন সিউ িীননি থামায় নীরব গণহতযার পথ সথনি।  

 

কবশ্ববােী িয়া িনর আপনারা একগনয় আেুন উইরু্র, িাজাখ মুেকলমনির োহােযানথঘ। সিেহীন, ভূকমহীন এই মানুষগুনলার পানে এনে িাাঁ ড়ান।  

আপনারা সিউ িীনন সগনল িয়া িনর িীন েরিারনি কজজ্ঞাো িরনবন কি, কমকহরগুল তারেুননর বাবা, মা আর ভাই সিাথায়? 


